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62 години от създаването на ЕВРО КООП
Генералната асамблея 2019 премина под
знака на 175 години Рочдейлски пионери

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Официална визита на Ариел Гуарко - Президент на
Международния кооперативен алианс
В периода 30 – 31 май 2019 Централният
кооперативен
съюз
бе
домакин
на
посещението
на
Президента
на
Международния кооперативен алианс (ICA).
Ключовите приоритети в Стратегията за
развитие
на
световното
кооперативно
движение до 2030 бяха основен акцент в
проведените разговори с проф. д.ик.н. Петър
Стефанов, Председател на Централния кооперативен съюз, член на
Световния Борд на Международния кооперативен алианс (ICA) и Президент
на Световната организация на потребителните кооперации (CCW). В
рамките на посещението се проведе Общо събрание на ЦКС. В своето
приветствие към пълномощниците Ариел Гуарко заяви: “…Изказвам своята
благодарност към Централния кооперативен съюз за активната подкрепа в
реализирането на национално ниво на важни инициативи, предприети от
Международния кооперативен алианс в изпълнение на Стратегическите
приоритети за развитие на световното кооперативно движение…”.

6 юли 2019 - Международен кооперативен ден
Тази
година
темата
на
97ия
Международен
ия
кооперативен ден и 25 Ден на кооперациите в ООН
беше: “КООПЕРАЦИИТЕ: за икономически растеж и
достоен труд за всички“. При избора на темата
Комитетът за популяризиране и насърчаване на
кооперациите
(COPAC),
чиито
членове
са
Международния кооперативен алианс (ICA), Организацията по прехрана и
земеделие (FAO) и Международната организация на труда (ILO), акцентираха
на 100-годишния Юбилей на Международната организация на труда под
надслов „Бъдещето на труда“.

Първо международно кооперативно изложение
за земеделие и храни
По инициатива на Всекитайската федерация на
кооперациите за снабдяване и маркетинг (ACFSMC)
от 11 до 13 септември в Сямън Китай се проведе
Първото международно изложение за земеделие и
храни. В него взеха участие представители на
15
национални
кооперативни
организации
от
всички
региони
на
Международния кооперативен алианс, в т.ч. и Централен кооперативен съюз –
България, който представи продукти и услуги с марката КООП: минерална вода
Горна баня 1, билков чай, вино, розово масло, кооперативен туризъм и
балнеология.

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Международен кооперативен алианс
2019 Глобална конференция „Кооперациите в развитие“
и Генерална асамблея
От 14 до 17 октомври в Кигали, Руанда
се
проведе
Първата
Глобална
конференция
„Кооперациите
за
развитие“ с участието на над 1000
представители
на
национални
кооперативни
организации
от
94 страни, включително и делегацията
на Централния кооперативен съюз, организации на гражданското общество,
агенции за развитие, представители на правителствата, международни и
регионални организации и академичните среди. Събитието беше организирано
от Международния кооперативен алианс в партньорство с правителството на
Република Руанда, в която има над 9000 кооперации, осъществяващи дейност в
различни сфери на икономиката.
В рамките на Кооперативната седмица се проведоха Глобална
конференция „Кооперациите за развитие“, Генерална асамблея на МКА,
Генерална асамблея на Световната организация на потребителните кооперации
(CCW) и съвместна Конференция на Световната организация на потребителните
кооперации (CCW) и Международната организация на земеделските кооперации
(ICAO).

Международен кооперативен форум 2019
„Хляб, ти си целият свят“

СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КООПЕРАЦИИ

По инициатива на Центросъюз Русия и с
подкрепата на правителството на Руската
Федерация

от

19

до

22

септември

се

проведе Международен кооперативен форум
„Хляб, ти си целият свят“ в Етнографския
комплекс

„Етномир“,

федерация.
Ариел

Във

Гуарко

Форума
–

Калуга,

Руска

взеха

участие

Президент

на

Международния кооперативен алианс (ICA), проф.д.ик.н. Петър Стефанов Президент на Световната организация на потребителните кооперации (CCW),
Жан Луи Бансел – Президент на Кооперативна Европа (CE), Карлос Зарко –
Президент на Световната организация на кооперациите в областта на
здравеопазването (IHCO), кооперативни лидери от 36 страни в светa и 71
региона в Русия.
Особен интерес сред участниците предизвика Панелната сесия на тема:
„Потребителните кооперации: Мисия и визия 2030“, на която за модератор бе
поканен проф.д.ик.н. Петър Стефанов. В рамките на сесията беше представен
Стратегически документ с ключови приоритети за развитие на потребителните
кооперации 2030.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

Генерална асамблея на Кооперативна Европа 2019
КООП Франция бе домакин на
Генералната
асамблея
на
Кооперативна Европа – Европейски
регион
на
МКА
и
тематична
конференция „Европа в утрешния ден
–
ролята
на
кооперациите“
на
6-7 юни 2019, в Страсбург, Франция. В
мероприятията взеха участие над 70
делегати
от
25
национални
кооперативни организации в Европа,
сред
които
и
делегацията
на
Централния кооперативен съюз, България.
В своето приветствие към делегатите д-р Ариел Гуарко – Президент на
Международния кооперативен алианс заяви: „…Нека се консолидираме,
подкрепяме и сътрудничим, за да засилим видимостта, значимостта и приноса на
кооперативния бизнес модел във всички региони на Международния
кооперативен алианс в съзиданието на един по-добър свят...".

За първи път в историята на Европейския съюз
жена пое председателството на Европейската комисия
Кооперативна
Европа
приветства
Урсула фон дер Лайен, новоизбрания
Председател
на
26
членната
Европейската Комисия (ЕК), която встъпи
в длъжност от 1 декември 2019. Жан-Луи
Бансел, Президент на Кооперативна
Европа сподели по повод избирането на
новия
Председател:
„…Приветстваме
визията на Урсула фон дер Лайен за
утрешната Европа и потвърждаваме
готовността си да работим в тясно
сътрудничество с представителите на Европейската комисия, за да подкрепим
оформянето на политическа визия за Европа, ориентирана към хората…“
По
повод
европейските
избори
Кооперативна
Европа
организира
кампания “Кооперациите - вдъхновители на промяна“. Чрез специално
създадения

сайт

elections.coopseurope.coop

бяха

регистрирани

60 кандидата за членове на Европейския парламент, поддръжници на
кооперациите.

Силата на кооперациите в Европа
Рубриката ще продължи и през 2020 – следва кооперативното
Унгария.

движение в

НАПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ
АСОЦИЯЦИЯНА
ЕВРОПЕЙСКААСОЦИЯЦИЯ
ЕВРОПЕЙСКА

62 години от създаването на ЕВРО КООП
На 25 март 1957 Франция, Германия, Италия, Белгия,
Холандия и Люксембург подписват Договорът от Рим, с който
се създава Европейската икономическа общност (ЕИО), или т.
нар. „Общ пазар“.
Три месеца по-късно, на 11 юни 1957, националните
организации на потребителните кооперации от Белгия,
Холандия, Франция и Германия създават Общност на
дружествата на потребителните кооперации (CCSC), известна като „Комюните“
/Communauté/ с мисията да „представляват интересите на своите членкооператори и потребители в Комисията на ЕИО“. Така е създадена Европейската
асоциация на потребителните кооперации (ЕВРО КООП), която
и до днес
продължава да представлява и защитава интересите на 20 национални
организации на потребителните кооперации, обединяващи 34 милиона членкооператори, предоставящи 750 хиляди работни места и генериращи близо 80
милиарда евро годишен стопански оборот.

Генералната асамблея 2019 премина
под знака на 175 години Рочдейлски пионери
Европейската
асоциация
на
потребителните
кооперации проведе своята Генерална асамблея на
19-20 юни в Манчестър, Великобритания, с
любезното
съдействие
на
домакините
Кооперативната група, Великобритания. Събитието
бе последвано от тематичен семинар посветен на
“Кооперативното управление - 175 години след
пионерите от Рочдейл”. Мероприятията на ЕВРОКООП
бяха организирани в рамките на Кооперативния конгрес на Великобритания
2019. Последвалият семинар „Кооперативно управление - 175 години след
пионерите от Рочдейл”, включваше интересни презентации на Кооперативна
група, Великобритания, КООП Норвегия и КООП Украйна.
По повод 175 години от създаването на първата потребителна кооперация
през 1844 година, делегатите посетиха Световната столица на кооперациите,
Рочдейл и Музея на пионерите от Рочдейл, откъдето с откриването на магазин на
улица „Тод“ започва кооперативното движение и до днес успешно развиващо се
в целия свят.

